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Eesti ANK juhatuse koosolek 3/2017 
3.aprill 2017 kell 13:30-16:00 
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus 

Juhataja: Kerli Kõiv 
Protokollija: Stiina Kütt 

Osalejad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Riin Luks, Margit Udam, Merlis Pajustik, Ivika Ulsov, 
Stiina Kütt 

Päevakord: 
 
1) 9.11 Konverentsi korraldus. H.Paabort 
2) Uued liikmed ja liikmelisus 2018. aastal. S.Kütt, K.Kõiv 
3) Üldkogu korraldusest. K.Kõiv 
4) Muud küsimused K.Kõiv 
 
9.11 konverentsi korraldus. H.Paabort 

Tugila kogukonnagarantii konverents on KÜSK rahastusel osa EL eesisutumise ametlikust 

programmist. Konverents toimub 9. novembril ning on suunatud Rajaleidja, Töötukassa, Noorte 

Tugilate, täiskasvanute gümnaasiumite jt. osapoolte esindajatele. Sellele eelnevad kolmepäevased 

rahvusvahelised mõttetalgud School to Work võrgustiku koostöös. Eesistumisega seonduvad 

tegevused on erilise tähelepanu all, tõlgitakse ning kommunikeeritakse ka Eestist välja teistesse 

liikmesriikidesse. See on meie võimalus tuua esile noorsootööd ja kolmanda sektori panust, samuti 

osa Eesti ANK mainekujundusest. 11.04 toimub kahepoolne kohtumine riigikantseleiga. Gerttu 

Aavik ENTK-st tuleb rahastaja esindajana kohtumisele kaasa. Mõttes on korraldada eelnevalt 

Noorte Tugila teavituskampaania noorte lugudest. Konverentsi raames idee läbi viia töötuba 

noorsootöötajatele Nopi Üles teemal. Aprilli keskel saadame rahvusvahelistele 

koostööpartneritele üldise eelinfo välja. Heidi uurib kampaania läbiviimise võimalikkust koostöös 

poekettidega. Järgmise juhatuse koosolekuks saadab Heidi rohkem infot plaanitud konverentsi 

kohta ning arutleme sel teemal edasi. 

 

Uued liikmed ja liikmelisus 2018. aastal. S.Kütt, K.Kõiv 

Korrektsed liitumisdokumendid on saatnud Anija Valla Noortekeskus, mille struktuuri kuuluvad 

Kehra noortekeskus ja Alavere noortekeskus. Toimub hääletus uue liikme vastu võtmiseks. 

Otsustati: Anija Valla Noortekeskus vastu võtta Eesti ANK liikmeks. 

Tänase seisuga kuulub Eesti ANK-i 97 juriidilist isikut koos 156 noortekeskusega.  

Noortekeskuste kontaktid uuel kodulehel asuval kaardirakendusel värskendab Stiina. Samuti 

ootame liikmetelt jooksvalt infot, juhul kui muutuvad esindajad või kontaktinfo.  
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Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise ja sundliitmise tulemusena tekivad uued omavalitsused, 

umbkaudu jääb alles 55 juriidilisest isikust liiget tänase 97 asemel. Plaanime läbi viia Eesti ANK 

liikmete seas küsitluse  liikmelisuse ja liikmete rahulolu teemal, millega kaardistada haldusreformi 

käigus tekkivad muudatused. Samuti on küsimustik liikmetele võimalus avaldada arvamust Eesti 

ANK liikmemaksu teemal. Samasse ankeeti lisame ka sügisese üldkoosoleku registreerimise. 

Arutame liikmelisuse ja liikmemaksu teemasid edasi järgmisel juhatuse koosolekul. 

 

Üldkoosoleku korraldusest. K.Kõiv 

Kogu meeskond peaks olema osa üldkoosoleku korraldusest, sest tegu on organisatsiooni 

tähtsaima tegevusega. Üldkoosolekul töötame liikmetega siin ja praegu, oleme nende jaoks 

olemas. Kaasavõetavatest külalistest, sh lastest,  peavad osalejad eelnevalt 

teavitama, laste puhul läbi mõtlema ka nende järelevalve. 

Edaspidi räägime juhatuses kõik üldkoosoleku korralduslikud detailid eelnevalt samm-sammult 

läbi.  

Järgmine üldkoosolek toimub Baruto puhkekülas 18. septembril 2017. Üldkoosoleku päevakorras 

on Hea Tava, liikmelisus ja liikmemaksud, haldusreform, kommunikatsioon ja noorsootöö 

hetkeolukord. Stiina kinnitab toimumiskoha ja lisab seejärel liikmete gruppi meeldetuletuse.  

 

Muud küsimused 

Eesti ANK juhatus kohtub Rõuges 11. mail, päevakavas konverentsi ajurünnak, Eesti ANK 

liikmed ja liikmemaks, juhatuse pildistamine, ANK konkursi mõtete koondamine ENTK-le.  

 

Eesti ANK-ile on suunatud info, et rahvusvaheline noortevahetuste võrgustik Platform network 

(http://www.platform-network.com/) otsib uut partnerit Eestist. Edastame info teistele Eesti 

organisatsioonidele, kelle profiiliga see koostöö rohkem sobib.  

 

Heidi esitas Pick Up aruande 31. märtsi seisuga, kaasasime rohkem noori kui oodatud ning 

tagasiside aruandele on igati positiivne.  

 


